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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

 أجمعین. أما �عد،  وصحبه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى مین،العال رب هلل الحمد
: أي أمرني هللا تعالى �ما في هذا الحدیث، وفي أحادیث منها »ُأِمرت«: قوله: -رحمه هللا-فیقول الحافظ ابن حجر 

علیه -نبي إال هللا. وال -صلى هللا علیه وسلم- ، أي أمرني هللا؛ ألنه ال آمر لرسوله»ُأِمرت أن أسجد على سبعة أعظم«
 ، خالًفا لما �قوله �عض الكتبة و�عض المتحدثین في �عض الوسائل-جل وعال-ال یتلقى إال من ر�ه  -الصالة والسالم

یلة، لغِ اأردت أن أنهى عن «أنه �ستند فیما یدعو إلیه و�لقیه على الناس من مز�ج الثقافات السا�قة، وأورد �عضهم حدیث: 
 .»فإذا فارس والروم �غیلون فال �ضیرهم أو ال �ضرهم

ث إلى معلوٌم أنه ُ�عِ  -علیه الصالة والسالم-قالوا: إنه استند إلى صنیع فارس والروم، وهذا جهل مطِبق، و�ال فالنبي  
ؤثرة متبار أنها عن الغیلة �اع الناس �افة، و�ون هذه الغیلة تؤثر في بلد دون بلد ال �عني أنها ُتحرَّم مطلًقا، فأراد أن ینهى

أراد فبل في جز�رة العرب �لها، الغیلة یتضرر بها الحمل،  ،على الحمل، وهي رضاع الحامل، �ما ُوِجد في بیئته ومجتمعه
رب أن ینهى؛ ألن الضرر �ل ما �ضر ُینهى عنه، فإذا فارس والروم �غیلون فال �ضیرهم، فكفَّ عن النهي؛ ألن نسبة الع

ا، والحكم للغالب، الحكم للغالب، ما دام ال �ضیرهم فال ُینهى عنها، و�بقى أن م إلى غیرهم ن یتضرر من األمم �سیرة جد�
لى عبها ُینهى، فكفَّ عن الحكم؛ ألنه عرف أن أكثر الخلق ال یتضرر بها، و�ن تضرر بها أناس، �ما أنه التمر المجمع 

لیه ع-لكن ُینهى عنه من یتضرر �ه، فالنبي  ،، حكمه الِحّل �اإلجماعوال �عني هذا أنه ُ�حرَّم ،ِحّله یتضرر �ه أناس
وًة قأثر بتأخر هذا الوصف �اعتباره ُ�ِعث إلى الناس أجمعین فال شك أن األحكام المبنیة على وصف تت -الصالة والسالم

 .وضعًفا
 طالب:...

�ض عن التمر. و�عض الناس �ضره اللحم ي یتضرر ُینهى، أي شخص یتضرر ُینهى مثل ما ُینهى المر ُینهوا عنه، الذ

 ُینهى عنه، وهكذا.  ،ال تأكل اللحم :�قول

 طالب:...

ال  فهؤالءأما من وجودها مثل عدمه ال یتضرر مثل فارس والروم وهم السواد األعظم في األرض  ،ال، لمن یتضرر

صلى هللا علیه -ألنه ال آمر لرسول هللا  ُینهَون، لماذا ُینهون وهم ال یتضررون؟ والحكم یدور مع علته وجوًدا وعدًما.

، وال �حتمل أن یر�د -صلى هللا علیه وسلم-إال هللا، وقیاسه في الصحابي إذا قال: ُأمرُت فالمعنى أمرني رسول هللا  -وسلم

أن  آخر؛ ألنهم من حیث إنهم مجتهدون ال �حتجون �أمر مجتهد آخر، و�ذا قاله التا�عي احتمل، والحاصل أمرني صحابيٌّ 

صلى هللا  -ذا قال الصحابي: أمرني رسول هللامن اشتهر �طاعة رئیس إذا قال ذلك ُفِهم منه أن اآلمر له ذلك الرئیس، إ

، فهذا مرفوع �االتفاق، وال �حتمل الوقف؛ ألنه ُمصرِّح �اآلمر، لكن یبقى مسألة االحتجاج بلفظ: أمر، هل هو -علیه وسلم

هذا محل خالف، لكن عامة أهل العلم على أنه ُ�حتجُّ �ه  ،افعلوا -لى هللا علیه وسلمص-�منزلة افعلوا؟ قال رسول هللا 
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نه ال إ -د الظاهري و�عض المتكلمینوهذا منسوٌب لداو  -على أنه مثل صیغة األمر، بل من صیغ األمر، منهم من �قول

صحابي قد �سمع �الًما �ظنه أمًرا أو نهًیا ألن ال :�قولُ�حتجُّ �ه حتى ینقل اللفظ النبوي، وأن الصیغة صر�حة في األمر؛ 

وهو في الحقیقة لیس �ذلك، وهذا الكالم ال ُیلتفت إلیه؛ ألن الصحا�ة أعرف �مدلوالت  ،فینقله على أنه أمر أو نهي

 األلفاظ العر�یة والشرعیة. 

، وقال رره الحافظ ابن حجر هناوهو الذي ق ،�قي إذا قال الصحابي: ُأمرت أو ُنهیت فله حكم الرفع عند جماهیر أهل العلم

و �كر أو عمر أ اال، حتى یذ�ر اآلمر؛ الحتمال أن �كون اآلمر أ� :�قول -أبو �كر اإلسماعیلي و�عض العلماء-�عضهم 

 ،-مصلى هللا علیه وسل-والحافظ �قرر هنا وقیاسه في الصحابي إذا قال: ُأمرت فالمعنى أمرني رسول هللا  ،من له سلطة

یر�د أمرني صحابي آخر؛ ألنهم من حیث إنهم مجتهدون ال �حتجون �أمر مجتهد آخر؛ ألن المجتهد ال وال �حتمل أن 

 �قلد غیره. 

ن قبیل مفیكون  -علیه الصالة والسالم-إذا قال التا�عي: ُأمرنا احتمل أن �كون اآلمر الرسول  ،ُأمرنا :التا�عي و�ذا قال

ل قائم، علیهم من الوالة �أمرون و�نهون واالحتما ولين ُولَِّي علیهم، من المرسل، مرفوع مرسل، و�حتمل أن �كون اآلمر م

ال وعلى �ل حال االحتجاج یتوقف فیه على ما �كشف األمر، في حقیقة اآلمر وأ�ًضا �حتاج إلى أن یذ�ر الواسطة، إذا ق

إلى  فهو في حكم المرَسل �حتاج -علیه الصالة والسالم-التا�عي: ُأمرنا واتجه من خالل الروا�ات أن اآلمر هو الرسول 

 ذ�ر الواسطة.

 طالب:...

 .-علیه الصالة والسالم-نفسه، نفس الشيء، مرَسل أو اآلمر غیر النبي 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ال، �خبر عن ُأمر الناس �ما فیهم هو والتا�عون، احتمل مثل ما قال الحافظ اللفظ محتمل. والحاصل أن من اشتهر 

ان ذا قال ذلك ُفِهم منه أن اآلمر له ذلك الرئیس، على أنه یتداول الناس في مجالسهم في بلد من البلد�طاعة رئیس إ

 �قولون: صدر الیوم أمر، فهل المصري �قول مثل هذا الكالم ومراده أمر في المغرب أو المشرق أو السعودي �قول هذا

 إقلیم �ختصُّ �أمره.  الكالم وأمره ومراده صدر أمر من مصر؟ ما، من له األمر، و�ل

ؤول أي �أن أقاتل، وحذف الجار وحذف الجارِّ من أن �ثیر، وعلى �ل حال أن وما دخلت علیه ی »أن أقاتل«قوله: 

ُجِعلت غا�ة تلة اُجعلت غا�ة المق »حتى �شهدوا«ل �مصدر، مجرور �الحرف المحذوف، �عني محله الجر، �مصدر، یؤو 

ُذِكر حتى �شهدوا إلى آخر الحدیث، هذه غا�ة للمقاتلة، فما دام هذه الغا�ة غیر موجودة  المقاتلة وجود ما ُذِكر، �عني ما
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وما في  ،وال متحققة فاألمر �القتال قائم، و�ذا ُوِجدت هذه الغا�ة �أن شهدوا أن ال إله إال هللا إلى آخر ما جاء في الحدیث

فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى من شهد أن ال إله إال  ،ِكرمعناه فإنه �جب الكّف عنهم، ُجعلت غا�ة المقاتلة وجود ما ذُ 

هللا، وأقام الصالة، وآتى الز�اة ُعِصم دمه ولو جحد �اقي األحكام، ولو جحد �اقي األحكام. لكن إذا أقّر بهذه األمور 

 واعترف بها والتزم بها فإنه ال ُیتصور منه جحد هذه األحكام �قیة األحكام. 

ه، ة �الرسالة تتضمن التصدیق �ما جاء �ه، الجواب أن الشهادة �الرسالة تتضمن التصدیق �ما جاء �والجواب أن الشهاد

، ومقتضى -علیه الصالة والسالم-الشهادة هلل تتضمن التصدیق �ما جاء عنه، والشهادة للرسول تتضمن التصدیق �ه 

اء �ه، جالشهادة �الرسالة تتضمن التصدیق �ما �ما  التصدیق التزام جمیع ما جاء �ه، التزام جمیع ما جاء �ه، والجواب أن

م یدخل فیه جمیع ذلك. یدخل فیه جمیع ذلك. لكن هل ال ُ�كّف عنه »إال �حق اإلسالم«مع أن نّص الحدیث وهو قوله: 

 إال أن �أتوا �جمیع شرائع اإلسالم؟

 طالب:...

م وهو األر�ان �قتضي التصدیق �جمیع ما جاء �ه، إال �حق اإلسالم یدخل فیه جمیع  ذلك، وجمیع ذلك قصده مما تقدَّ

 التي ُنظَِّر فیها. 

 طالب:...

 كیف؟

 طالب:...

 أهل بلد امتنعوا من الصیام. لو امتنعوا من األذان؟ ،لو امتنع قوم من الصیام

 طالب:...

 �ه ونصَّ  : فِلم َلْم �كتفِ نعم. فإن قیل: فِلم َلم �كتف �ه؟ �عني إ�ش؟ �حق اإلسالم أو الشهادة التي أجیب بهما، فإن قیل

؛ ألنهما واالهتمام �أمرهما هما،على الصالة والز�اة؟ فالجواب أن ذلك لعظمهما، فالجواب أن ذلك لعظمهما، واالهتمام �أمر 

 كرید، وأبو �ُأمَّا العبادات البدنیة والمالیة. الصالة معروف أنها عمود الدین، والز�اة قر�نتها في �تاب هللا، وأمرهما شد

 قاتل مانعي الز�اة.

 طالب:...

 ا أو سر�ةوأرسل جیشً  ،إذا �عث �عًثا -علیه الصالة والسالم-، حتى �عطوا الجز�ة، النبي ال إكراه في الدین؛ ألن فیه بدیًال 

 یار.خ هفی .فإن أجابوا لذلك و�ال قاتلوهم ،قال لوالته: ادعهم إلى اإلسالم، فإن أجابوا لذلك و�ال ادعوهم إلى الجز�ة

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 إلزام �شيء واحد.  هإذا دفع الجز�ة ما في إكراه، بدیل، ما فی ،إكراه إذا �عث الجز�ة هما فی

د وقامت الحرب إذا اشت ،أي یداوموا على اإلتیان بها �شروطها، من قامت السوق إذا نفقت »و�قیموا الصالة«قوله: 

 إذ القیام �عض أر�انها.  ؛عن الجزء �الكل القتال، أو المراد �القیام األداء تعبیًرا

�عني  ر �إقامة الصالة، فاألمر تكرَّ -علیه الصالة والسالم-إقامة الصالة من تقو�مها، و�قامتها على ما جاء عن النبي 

 قال: أي یداوم على. »صلوا �ما رأیتموني أصلي«، �ما في قوله: -علیه الصالة والسالم-أداءها على ما جاء عنه 

قامة غیر تیان �شروطها من قامت السوق إذا نفقت وقامت الحرب إذا اشتد القتال، أو المراد �القیام األداء تعبیًرا. اإلاإل

عن  ا عن الجزءو�قوموا في الصالة، أو المراد �القیام األداء أو القیام إ�ش؟ األداء تعبیرً  :ما قال ،القیام، و�قیموا الصالة

لرمح و�نما المقصود إقامتها من تقو�م السهم وتقو�م ا ،أر�انه. ال، لیس المقصود القیامالكل �الجزء، إذ القیام �عض 

فروض والتعدیل فیه و�صالحه واستقامته، إذ القیام �عض أر�انها، والمراد �الصالة المفروض منها، والمراد �الصالة الم

ها ال تدخل سجدة التالوة مثًال، و�ن صدق علیمنها، ال جنسها، ال جنس الصالة فالنوافل ال تدخل في هذا. ال جنسها ف

 �صلي ال�قاَتل الذي  اسم الصالة، �عني ما ذ�ر إال سجدة التالوة، �عني النوافل األخرى، الوتر الذي ُ�قرِّب من الواجب

 الوتر؟ ال.

 طالب:...

ي صالة أو هل ه اقو��  افیها خالفً من النوافل المؤ�دة إلى سجدة التالوة مع أن  -رحمه هللا-ال ُ�قاَتل، فكیف عدل الشارح 

 لیست �صالة؟

 طالب:...

 كیف؟ 

 طالب:...

 اإلقامة؟ ما

 طالب:...

شمل �لكن مّثل �سجدة التالوة، إقامة الصالة المطلو�ة للكّف عن المقاتلة الفرائض الخمس، ال جنس الصالة الذي  نعم، 

 و�شمل الكسوف االستسقاء وغیرها، والعید. ،النوافل

 طالب:...

 ي هو غا�ة للكّف؟ا الصالة الذتدخل في حتى �قیمو 

 طالب:...



 
 

 
 

=yÎwì=}àèÌá_Ägÿ^=F۱٤۲==E=
=

٦ 

 تدخل؟

 طالب:...

 تدخل ألن هذا قید للكّف غا�ة للكّف عنهم عن المقاتلة.

 طالب:...

قول �وهو  ،دخل النوافلت أنوالمراد �الصالة و�قیموا الصالة والمراد �الصالة المفروض منها، المفروض منها، هل متصور 

 المفروض منها؟

 الب:...ط

 ال جنسها فال تدخل سجدة التالوة مثًال و�ن صدق اسم الصالة علیها.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 إنه واجب أوجب، والعید أكثر. :والوتر من قال

 طالب:...

 یترتب علیها؟ ما یترتب علیها شيء. ماذاحتى لو ُتر�ت في الصالة المفروضة 

 طالب:...

 على خالف بین أهل العلم في تسمیتها صالة. ،قول المفروض منها ال جنسها هذه لیست مفروضةال ال ال؛ ألنه �

 طالب:...

 .-علیه الصالة والسالم-وما �فَّ عنهم 

 طالب:...

د أنواع ما ال یدخل في هذا، ما �قتصر ع ،شك أن مثل هذا یتجه ههو ما فی د، ال جنسها ُ�عدِّ لى سجدة لكن ینبغي أن ُ�عدِّ

یرى أن  وأن من أهل العلم من ا،ة. فال تدخل سجدة التالوة مثًال و�ن صدق اسم الصالة علیها، وعرفنا أن فیه خالفً التالو 

نها صالة؛ ألنها جزء منها، وقال الشیخ محیي : إما ال �شتمل على ر�عة �املة أنه ال �سمى صالة، ومنهم من �قول

لمذاهب اًدا ُ�قَتل، أن من ترك الصالة عمًدا ُ�قَتل، ثم ذ�ر اختالف الدین النووي: في هذا الحدیث أن من ترك الصالة عم

 أو من �اب الردة؟ ،في ذلك، وأن قتله هل هو من �اب الحدّ 
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 طالب:...

دة، والذي ر على مذهبه، من ُ�كفِّره �قول  من �اب الحد أو من �اب الردة؟ �لٌّ ، المسألة خالفیة �عني. هل هو �إلزامما هو  

 : حد. ال �كفره �قول

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ر لشرك أو الكفا؟ بین العبد و�ین »فمن تر�ها فقد �فر ،العهد الذي بیننا و�ینهم الصالة«ن تارك الصالة �افر، إ ألم نقل:

 فعلى هذا �كون ردة. ،ترك الصالة

 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...

 تدل على الكّف عنهم مثل الحدیث.

 طالب:...

ال  ،مردة عنده ما ُ�قَتل ،المنسوب لجمهور أهل العلم أنه ما �كفر وال یرتد؟ لكن ُ�قَتل عندهم، ُ�قَتل حد� ، تدري أن االمسألة

 و�لٌّ  ن األقوال،عامة األمة، ُتبیّ ما یلزم �ه  ًئاما ُ�قَتل ردة، �ون اإلنسان یرجح شی ،عند الشافعیة وال الحنفیة وال المالكیة

ما نتحدث نحن �عني  ،ترك الصالة عمًدا �قَتل، ثم ذ�ر اختالف المذاهب في ذلكعلى مذهبه. وفي هذا الحدیث أن من 

ن حن، شيءوال  اأو ال �قتل حد�  ،إن الشیخ �قرر أن تارك الصالة ال �كفر :مع طالب مبتدئین إذا طلع منهم واحد قال

 نبسطها �جمیع ما قیل فیها.  ،مسألةالنقرر 

في  وعلى هذا ُ�قتل ُ�قتل ردة. وذ�رنا ،قلت: �كفر ؟أنا هل �كفر أو ال �كفر وسأل الشیخ عبد هللا عن المرجَّح عندي

 مناسبات أن من المغار�ة من أهل العلم من ذ�ر أن اختالف العلماء في حكم تارك الصالة نظري، وال یوجد في الواقع

ترك ی األنه ال یتصور أن مسلمً  ؛توفي عن ألف جّدة :، نظري، افتراضي، مثل ما �قول العلماء في الفرائضهالعملي، ما فی

 .الصالة، هذا في القرن السا�ع

 .یورد السؤال، �قول: فإن قیل أن ؟ عادتهأورد سؤاًال  أموسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الز�اة، سئل  

 طالب: ....

 الكرماني؟ ؟الشرح موجود

 طالب:...
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 معك؟

 طالب:...

 �قول؟  ماذا

 هاته. 

 ،اة حكمهافما حكم تارك الز�اة؟ قلُت: حكم تارك الز� ،ة ُ�قَتل وُ�قاتل �ما ُذكر في الفقهیات�قول: فإن قلت: تارك الصال

  .ولهذا قاتل الصدیق مانعي الز�اة

فإن قلت: فهذا �ختّص �الصالة والز�اة أم هو حكم جمیع الواجبات؟ قلت: ذ�ر النووي وجوب قتال من منع واجًبا من 

نوان مالیة والعالة والز�اة �الذ�ر من بین سائر الواجبات؛ ألنهما ُأمَّا العبادات البدنیة والو�نما خّص الص ،واجبات اإلسالم

 لهما، ولذلك َسمى الصالة عماد الدین، والز�اة قنطرة اإلسالم. 

أراد  و�أنه ،الشتراكهما في الغا�ة ؛فقول الحافظ: سئل الكرماني هنا عن حكم تارك الز�اة وأجاب �أن حكمها حكمهما واحد

 ة. المقاتلة، أما في القتل فال، معنى أنه ُ�قَتل تارك الصالة وال ُ�قَتل تارك الز�اة، وفرٌق بین القتل والمقاتل

ف الصالة، أما في القتل فال، والفرق أن الممتنع عن إیتاء الز�اة �مكن أن تؤخذ منه قهًرا، �خال ،و�أنه أراد في المقاتلة

دیق فإن انتهى إلى نصب القتال لیمنع الز�اة قوتل، و�هذه الصورة قاتل الص ،ع الز�اةفإن انتهى إلى نصب القتال لیمن

ظر. نمانعي الز�اة، ولم ینقل أنه قتل أحًدا منهم صبًرا، وعلى هذا ففي االستدالل بهذا الحدیث على قتل تارك الصالة 

ت أن ما قال: أمر  ،المقاتلة، أمرت أن أقاتلألنه في  ؛وعلى هذا ففي االستدالل بهذا الحدیث على قتل تارك الصالة نظر

 أقتل. للفرق بین صیغة أقاتل وأقتل، �هللا أعلم. 

ة وقد أطنب ابن دقیق العید في شرح العمدة في اإلنكار على من استدل بهذا الحدیث على ذلك، وقال: ال یلزم من إ�اح

ك؛ ألنه من من الجانبین، وال �ذلك القتل؛ القتل لیس �ذلالمقاتلة إ�احة القتل؛ ألن المقاتلة مفاعلة، تستلزم وقوع القتال 

ل حكى البیهقي عن الشافعي أنه قال: لیس القتاو  ،جانب واحد، فمعروف أن المفاعلة تكون بین طرفین، وال �ذلك القتل

قاَتلون لكنهم �ُ هل �مشى علیهم واحد واحد و�قتلون؟ ال،  ،أو جماعة مؤذنین ما أذنوا امن القتل �سبیل. �عني لو أن مؤذنً 

 له.وال �حّل قت ،فقد �حّل قتال الرجل ،حتى یذعنوا، وحكى البیهقي عن الشافعي أنه قال: لیس القتال من القتل �سبیل

لقول فعل افیه التعبیر �الفعل عما �عضه قول، فعلوا ذلك الشهادة قول وال فعل؟ مما یدل على أن  »فإذا فعلوا ذلك«قوله: 

، �عني إما على سبیل التغلیب ،فیه التعبیر �الفعل عما �عضه قول ...فعل اللسان. فإذا فعلوا ذلك وهو ،داخل في األفعال

رادة �عني أن القول فعل اللسان، و�ما على إ ،الغالب �له أفعال، و�عضها أقوال، و�ما على إرادة المعنى األعّم للفعل

دُّ �ه وهو الخیط الذي ُ�شَ  ،منعوا، وأصل العصمة من العصامإذ القول فعل اللسان، عصموا، أي منعوا، أي  ؛المعنى األعمّ 

 لیمنع سیالن الماء. ؛َفُم القر�ة
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 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

لجملة؟ لمنعهم الز�اة �ا ؛المقاتلة أصل الصیغة تكون بین طرفین، لكن یبقى النظر في عهد أبي �كر هل قاتلوا؟ أو قوتلوا

فیه،  الجماعات والمجموعات، المجموعة ال بد من إرغامهم �القوة، حتى فیما ال حدّ فرق بین عمل األفراد و�ین عمل  هألن

فع دال بد أن ُ�منعوا منه �القوة، و�ذلك لو امتنعوا من فلو ارتكب الناس منكًرا لیس علیه حد، وصار صفة بلد �امل، 

�ه َفم القر�ة لیمنع لذي ُ�َشدُّ وهو الخیط ا ،وأصل العصمة من العصام ،واجب، أو من فعل واجب، عصموا أي منعوا

  سیالن الماء.

راد. ولفظة على مشعرة �اإل�جاب، وظاهرها غیر م ،أي في أمر سرائرهم، أي في أمر سرائرهم »وحسابهم على هللا«قوله: 

، -جل وعال-الحساب هل �جب على هللا؟ ال �جب علیه شيء، لكن قد أوجب على نفسه وحّرم على نفسه تفّضًال منه 

 ؟ًفا للمعتزلةخال

اجب فإما أن تكون �معنى الالم أو على سبیل التشبیه، أي هو �الو  ،وظاهرها غیر مراد ،ولفظة على ُمْشِعرة �اإل�جاب 

 على هللا في تحقق الوقوع، �الواجب على هللا في تحقق الوقوع. 

هم في معاملة الناس فیما یبدو من وهذا هو األصل ،والحكم �ما �قتضیه الظاهر ،وفیه دلیل على قبول األعمال الظاهرة

 .-جل وعال-و�ظهر علیهم، فیما �فعلونه أو ینطقون �ه، وأما ما في سرائرهم فُیوَ�ل إلى هللا 

 طالب:...

 ،إ�جاب؟ على حسب موقعها، فیه دلیل على قبول األعمال الظاهرة :حسب السیاق، �عني رقَي ز�د على السطح تقول�

م ما فیواالكتفاء في قبول اإل�مان �االعتقاد الجازم خالًفا لمن أوجب تعلم األدلة، وقد تق ،والحكم �ما �قتضیه الظاهر ه؛ دَّ

 :ألن العوام ال یلزمون بتعلم أدلة، ومن �قول من أهل العلم

ي تهاد فاالجهذا الكالم لیس �صحیح، تكلیف المقلد � ،و�نما ال بد أن �جتهد فیها المسلم ،أن العقائد ال �صلح فیها التقلید 

 أوجب تعلم مسائل االعتقاد ال شك أنه تكلیف لهم �ما ال �طیقونه، واالكتفاء في قبول اإل�مان �االعتقاد الجازم خالًفا لمن

م ما فیه، و�ؤخذ منه ترك تكفیر أهل البدع المقّر�ن �التوحید الملتزمین للشرائع، ترك تكفیر  ،األدلة هل البدع أ وقد تقدَّ

البدع من  لملتزمین للشرائع. إال إذا ظهر من أفعالهم أو أقوالهم ما �قتضي التكفیر لهم. �عني من أهلالمقّر�ن �التوحید ا

 ُیتَرك تكفیرهم؟ :أكبر، نقول ایدعو من دون هللا، �شرك شر�ً 

 طالب:...

  ......إًذا
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 طالب:...

المقصود في الكالم إذا ارتكب �كفر؟ هو  :هذا المقصود، جاء شخص ارتكب بدعة �صلي صالة الرغائب نقول نحننقول 

�ؤخذ و معنى؟ قال: ال ما ،ُ�كفَّر اوهو من أهل البدع إذا ارتكب ُمكفِّرً  االمثال؟ إذا ارتكب مكفِّرً  مابدعة، و�دعو من دون هللا 

لمدد او�سألهم  ،منه ترك تكفیر أهل البدع الُمقّر�ن �التوحید الملتزمین للشرائع. �طوف �القبور، و�دعوهم من دون هللا

 وأن محمًدا رسول هللا أثناء طوافه. ،أشهد أن ال إله إال هللا :والحوائج وهو �قول

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ره وقبول تو�ة الكافر من �ف .هذا مناقض للتوحید، وقبول تو�ة الكافر من �فره، من غیر تفصیل بین �فر ظاهر أو �اطن

 .من غیر تفصیل بین �فر ظاهر أو �اطن

فكیف ُتِرك  ،: مقتضى الحدیث قتال �ل من امتنع من التوحید، مقتضى الحدیث قتال �ل من امتنع من التوحیدفإن قیل

 قتال مؤدي الجز�ة والُمعاَهد؟ 

ن �یف ُتِرك قتال مؤدي الجز�ة والُمعاَهد؟ فالجواب من أوجه: أحدها: دعوى النسخ �أن �كون اإلذفالجواب من أوجه، 

. ]٥و�ة: ِ�یَن}[التاْلُمْشرِ  {َفاْقُتُلوابدلیل أنه متأخٌر عن قوله تعالى:  ؛متأِخًرا عن هذه األحادیث �األخذ للجز�ة والمعاَهد

 .افیكون أخذ الجز�ة ناسخً  ،النسخ

ة ثانیها: أن �كون من العام الذي ُخصَّ منه البعض، ثانیها: أن �كون من العام الذي ُخصَّ منه البعض، �عني �أدل 

 من األمر حصول المطلوب فإذا تخّلف البعض لدلیٍل لم �قدح في العموم. �عني یبقى اللفظ العامأخرى؛ ألن المقصود 

  .متناوًال ألفراده التي لم ُتَخّص، فإن تخّلف البعض لدلیل لم �قدح في العموم

ي مخل الذِّ ید�حیث ال  ،ثالثها: أن �كون من العام الذي ُأر�د �ه الخصوص، أن �كون من العام الذي ُأر�د �ه الخصوص

أقاتل «: فیكون المراد �الناس في قوله ،وال المعاَهد أصًال في الخطاب، ثالثها: أن �كون من العام الذي ُأر�د �ه الخصوص

وهي هل �مكن أن  ،أي المشر�ین من غیر أهل الكتاب. نظیر ذلك أهل الكتاب أو هذا فرع عن مسألة �برى  »الناس

 فیهم شرك؟ ن أهل الكتاب مشر�ون أو إ :ُ�قال

 طالب:...

نعم؟ الذي قرره الحافظ ابن رجب أنهم ال �طلق علیهم أنهم مشر�ون، و�نما فیهم شرك، وعلى هذا ال �حتاجون إلى 

ص من النصوص التي تتناول المشر�ین، ومن ذلك تحر�م نكاح المشر�ات، تحر�م  التخصیص ال �حتاجون إلى ُمخصِّ
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ص من عموم التحر�م؟ أو أنهن خرجن �أن الوصف ال نكاح المشر�ات، هل �حتاج نساء الیهود  والنصارى إلى ُمخصِّ

 ینطبق علیهن؟ وال �قال مشر�ات و�نما فیهم شرك؟ 

ص :والفرق بینهما أن من �قول ص موجود، والذي �قول ،هم مشر�ون نحتاج إلى مخصِّ  ،هم لیسوا �مشر�ین :والمخصِّ

نهم أ، و�ونهم فیما قال �عض أهل العلم أنهم لیسوا �مشر�ین ال �عني و�نما فیهم شرك أنه ال یتناولهم اللفظ من األصل

 ن من شكَّ إن من شكَّ في �فرهم �فر، إ :واإلجماع على ذلك قائم حتى قال �عض أهل العلم ،لیسوا �كفار، بل هم �فار

ص  ص؟ أم في �فرهم �فر، لكن هذه المسألة علمیة نحتاج إلى مخصِّ  َحتَّى َ�اتِ اْلُمْشرِ  نِكُحواتَ  َوال{ما نحتاج إلى ُمخصِّ

صل الخطاب؟ ، یدخل فیه التي تقول: عز�ر ابن هللا؟ والمسیح ابن هللا؟ أو نقول: إنها ال تدخل في أ]٢٢١:البقرة[}ُیْؤِمنَّ 

صفداخلة في أصل الخطاب  :إذا قلنا ص موجود، �عنيال بد من ُمخصِّ ص موجود  ، والُمخصِّ ونساؤهم حل لكم، فالمخصِّ

  نهن یدخلن أو ال یدخلن.إ :اسواء قلن

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

ص، وهو اإلذن لنكاح الكتابیات، فیكون المراد �الناس في قولنعم ص، �حتاج إلى ُمخصِّ ه: ، مثل هذا �حتاج إلى ُمخصِّ

ُأمرت « ،»ُأمرت أن أقاتل المشر�ین«بلفظ: أي المشر�ین من غیر أهل الكتاب، و�دل علیه روا�ة النسائي  »أقاتل الناس«

 فرض الجز�ة وال فیمن منع الجز�ة. اآلن ،فإن قیل: إذا تّم هذا في أهل الجز�ة لم یتّم في المعاهدین .»أن أقاتل المشر�ین

و هم دفاع أتالعلى أهل الكتاب إذا لم یدخلوا في اإلسالم، و�ان الخیار بین أن ُ�قاتلوا أو تؤخذ منهم الجز�ة، یدل على أن ق

 طلب؟

 طالب:...

 هیفإن المسلمین �جلسون في بالدهم، حتى �أتیهم أهل الكتاب فیأخذوا منهم الجز�ة، ما  :من �قول هطلب بال شك، ما فی

شيء اسمه  هأحد �قول هذا، وأملت ظروف الضعف الذي تعیشه األمة على �عض من ینتسب إلى العلم أن �قول ما فی

 عان.جهاد طلب، �هللا المست

 طالب:...



 
 

 
 

=yÎwì=}àèÌá_Ägÿ^=F۱٤۲==E=
=

١٢ 

 .نعم

 طالب:...

 حتى �عطوا الجز�ة. ،شرط �قائهم على دینهم أن یدفعوا الجز�ة

 طالب:...

 ما هو �صحیح. ،تطلب نتیجة شرعیةو مقدمات غیر شرعیة �لي  تأتِ ال 

 طالب:...

لم أو �قاء غیر مس الحل لهذا؟ �ونهم ُأدخلوا أو دخلوا ما هو �حل، الحل في الشرع، �جوز ما، أنت یدخلون و�أكلون معنا

یبقون حتى المشر�ین، ومنهم من  ،ال �جوز؟ من أهل العلم من یرى أن جمیع طوائف الكفر إذا دفعوا الجز�ة �جلسون 

هل م ُسنَّة أ ُسّنوا به بهم،ُسّنوا  :ألنه جاء فیهم ؛ما له خیار، الخیار للیهود والنصارى والمجوس ه،المشرك ما فی ،ال :�قول

 الكتاب.

 طالب:...

 ....عادة فارضین نفسهم وُمشِكل أنهم �عد �عض الكبار 

 طالب:...

 هذا، الكالم على الوصف الوصف موجود، �هللا المستعان. 

ا قاتلة رفعهأجیب �أن الممتنع في ترك الم ،فإن قیل: إذا تمَّ هذا في أهل الجز�ة لم یتم في المعاهدین وال فیمن منع الجز�ة

�ة، منع ة، فإن قیل: إذا تمَّ هذا في أهل الجز�ة لم یتم في المعاهدین وال فیمن منع الجز ال تأخیرها مدًة �ما في الهدن

ز�ة الجز�ة، وعجز المسلمون على إرغامه، هل یلزمهم قتاله؟ والمعاَهد الذي دخل بالد اإلسالم �عهد ومیثاق وما دفع ج

 ؟�عقد من المسلمین

هدنة، �عني رفع الحكم أنهم ال �قاتلون أصًال، ال تأخیرها مدًة �ما في ال ،قال: أجیب �أن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها 

�رفع، جز�ة و قد �حتاج المسلمون إلى ُمّدة �جمعون أنفسهم فیها و�ستعدون ألعدائهم، في هذه المدة یرفع القتال و�رفع ال

 .نع من أداء الجز�ة بدلیل آخرومقاتلة من امتنع من أداء الجز�ة بدلیل آخر. مقاتلة من امت حتى �ستعد المسلمون.

 را�عها: أن �كون المراد �ما ُذِكر من الشهادة وغیرها التعبیر عن إعالء �لمة هللا، و�ذعان المخالفین. 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ك أنت؟عند ماذا ]٢٩َصاِغُروَن}[سورة التو�ة:  َوُهمْ  َیدٍ  َعنْ  اْلِجْزَ�ةَ  ُ�ْعُطوا {َحتَّىبدلیل اآل�ة، 
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 لب:...طا

 .قلت، ال ال بدلیل اآل�ة ما أنا

عض �فیحصل في  ،را�عها: أن �كون المراد �ما ُذكر من الشهادة وغیرها التعبیر عن إعالء �لمة هللا و�ذعان المخالفین 

 .وفي �عٍض �المعاهدة، وال �خرج األمر عن هذه الخیارات الثالثة ،�القتل، وفي �عٍض �الجز�ة

قامه من �القتال هو أو ما �قوم مقامه، �عني البدیل، أن �كون المراد �القتال هو أو ما �قوم م خامسها: أن �كون المراد 

  .جز�ة أو غیرها

سادسها: أن �قال: الغرض من ضرب الجز�ة اضطرارهم إلى اإلسالم، أن �قال: الغرض من ضرب الجز�ة اضطرارهم إلى 

ارى ومن في حكمهم إلى اإلسالم �طر�ٍق غیر مباشر، �فرض اإلسالم، وسبب السبب سبب، اضطرار هؤالء الیهود والنص

عبیدي اكم �أمر هللا ال، الح-علیه السالم-الجز�ة، وهذا ال شك في أنه شرعي، وال �مكن أن تلغى الجز�ة قبل نزول عیسى 

دنا، ثروا في بالإن النصارى �ثروا في بالدنا، النصارى � :قیل له ،ن الیهودإ�سمونهم فاطمیین، قیل له:  نیالخبیث الذ

وا من یتخلصلتعبوا منه، فأسلموا  ،فقال: یلزمون �حمل صلیب في أعناقهم ِزنته عشرون رطًال، فتعبوا من حمله في أعناقهم

 هذا الصلیب. 

 طالب:...

 جز�ة وال شيء، قال: ردوهم إلى نصرانیتهم.  هما فی ،إن بیت المال ما له موارد :ك النتیجة، قیل لهئتجی

 طالب: ....

 . نعم

فكأنه قال: حتى �سلموا أو  ،الغرض من ضرب الجز�ة اضطرارهم إلى اإلسالم وسبب السبب سبب :سادسها: أن �قال

و�أتي  ..یلتزموا ما یؤدیهم إلى اإلسالم وهذا أحسن، و�أتي فیه ما في الثالث وهو آخر األجو�ة �هللا أعلم. و�أتي فیه ما

�ین من فیكون المراد �الناس في قوله: أقاتل الناس أي المشر  ،ذي أر�د �ه الخاصفیه ما في الثالث، أن �كون من العام ال

ي فإن قیل: فإذا تمَّ هذا في أهل الجز�ة لم یتم ف »أقاتل المشر�ین«و�دل علیه روا�ة النسائي:  ،غیر أهل الكتب

�المعاهدین الذین ما ضرب  فكیف ،المعاهدین، إذا �ان ضرب الجز�ة على أهل الذمة من أجل أن �ضطرهم إلى اإلسالم

 علیهم جز�ة؟ 

 �عني االستدراك أو االستدراك الذي ُأوِرد على الثالث یرد على السادس. 

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...
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دتنعم ومن شخص إلى آخر، ومن �بیر إلى صغیر،  ،لكنها تخضع للظروف واألحوال واألوقات ،، في عهد عمر ُحدِّ

 المقصود أنها معروفة. 

أي هو �الواجب  ،لفظ على هللا مشعر �اإل�جاب في عرف االستعمال فهو على سبیل التشبیه »على هللا«وله: �قول: ق

 ،ب وعدهعلى هللا تعالى في تحقق الوقوع و�ال فاألصل فیه أن �قال: حسابهم هلل أو إلى هللا، أو هو واجب علیه شرًعا �حس

ما نحن لحساب عقًال ومعناه هو أن أمر أن أمور سرائرهم إلى هللا وأوأما عند المعتزلة فهو ظاهر؛ ألنهم �قولون بوجوب ا

 علیه الصالة-�عني �ما عاش المنافقون في عهده  ،فنحكم �الظاهر، فنعاملهم �مقتضى الظاهر �ظاهر أقوالهم وأفعالهم

، -جل وعال-م إلى هللا على أن ظاهرهم الشهادة، و�صلون مع المسلمین، و�ن �ان �اطنهم الكفر فسرائره ، بناءً -والسالم

لى عنعوا �عض الناس �طالب �منعهم من بالد الحرمین ال سیما مكة، وهم ما مُ  ،أ�ًضا الطوائف التي عندها بدع ُمكفِّرة

، لكن إن ظهر منهم ما -جل وعال-نعوا، لكن إن ظهر منهم منكر �جب إنكاره، سرائرهم إلى هللا مدى التار�خ ما مُ 

 كر علیهم، و�ن ظهر منهم ما �قتضي تكفیرهم ُ�فِّروا �ه.�قتضي إنكار اإلنكار ین

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 ج إلى ، لكن مسألة منعهم فتحتاعلى �ل حال ما داموا �شهدون أن ال إله إال هللا نقبل منهم الظاهر، مسألة التكفیر شيء

 تى ابتدؤواحعند الصحا�ة  اًء، ما قوتلوا ابتداءً أن نقیم علیهم الحجة، وأما إذا لم �ظهروا شیًئا فالخوارج ما قوتلوا ابتد

 �القتال.

 طالب:...

هادة لكن یبقى أن من �شهد أن ال إله إال هللا نقبل منه الش ،جمهور الصحا�ة ما �فروا الخوارج على �الم شیخ اإلسالم

الحرف مك نرجو مغفرتك؟ �عني �علًنا �ا أ�ا عبد هللا جئنا بیتك وقصدنا حر  لنا منه ما یناقضها. أما أن �قولحتى �ظهر 

 ؟-جل وعال-یبقى هلل  ماذا�قول من ُ�كفِّر هؤالء تكفیري؟ ع و �قول �ذا ثم �عد ذلك �أتي من یناز 

ع منقل الكرماني عن النووي قال: في الحدیث فوائد: منها وجوب قتال الكفار إذا أطاقه المسلمون، بهذا القید، أما  

مكان، ، لكن تطبیقه مع القدرة واإلمكان، ما یلغى الحكم، الحكم �اقٍ وقت اإل بیقه إلىلوجوب یبقى الحكم وتطالضعف فإن ا

 .وقتال مانعي الصالة والز�اة أو غیرهما من واجبات اإلسالم قلیًال �ان أو �ثیًرا

  ثة أ�ام؟مهل ثالأم �ُ  ،واختلفوا هل ُ�قتل على الفور ،وعلیه الجمهور ،ومنها أن تارك الصالة عمًدا معتقًدا وجو�ها ُ�قتل 

ا، األصح األول، والصحیح أنه ُ�قتل بترك صالة واحدة، إذا خرج وقت الضرورة لها، وأنه ُ�قتل �السیف، وهو مقتوٌل ح د�

 الذي علیه الجمهور فیما نقله النووي. 
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عي اإلسالم؟ نقتل اآلن ممن یدا إذا خرج وقت الضرورة لها، �م سطیب، ترك صالة واحدة إذا خرج وقتها وتر�ها عمدً 

 تعان.، هللا المساحتى على القول �أنه ال ُ�كفر ُ�قتل حد� 

 ي نعیشه؟ �یف یتصور واقعنا الذإن الخالف افتراضي ما هو �حقیقي، ذي قال: ال�عني المغر�ي  

ه یترك الصالة، ولذلك �انت الفتوى على أن من عندإلى عهد قر�ب �عیش بین المسلمین  انحن ما �نا نتصور أن مسلمً 

ن هذا ما فیه خیر، اطرده عن بیتك، لكن هل �مك ،ولد و�تساهل في الصالة و�نام عن الصالة وهو نائم �قال له: اطرده

 أن �قال في ظرفنا ووقتنا اطرده؟ 

ین یروح؟ ال بد أن �أتي وهو صاغر ء البیت ألهله، أما �مكن، نحن األول الناس إذا غابت الشمس خالص الزم �جي

 واللیل أفضل عندهم من النهار، ثم بدأت المشاكل ،له، لكن اآلن إذا غابت الشمس تلقفه ألف شیطانراغم إلى بیت أه

 مخدرات وأمور هللا أعلم بها.

 طالب:...

  عفو. المسألة �عني تحتاج إلى حزم.على �ل حال هللا �من علینا و��اكم �ال

ا، وقال ،لها، وأنه ُ�قتل �السیفقال: والصحیح أنه ُ�قتل بترك صالة واحدة إذا خرج وقت الضرورة  اإلمام  وهو مقتول حد�

بس لو تر�ه حُ أحمد �كفر، و�ذا قال: إنه �كفر �عني أنه ُ�قتل ردة، وقال أبو حنیفة: ُ�حبس وال ُ�قتل وال �كُفر، أما الصوم ف

من أظهر  نه قهًرا، ومنها أنوأما الز�اة فتؤخذ م ،وُمِنع من الطعام والشراب؛ ألن الظاهر أنه ینو�ه؛ ألنه معتقد لوجو�ه

هد عفي الكفر، والمنافق في وفیه قبول تو�ة الزندیق، قبول تو�ة الزندیق، الذي �خ ،اإلسالم وفعل األر�ان �ففنا عنه

ر -علیه الصالة والسالم -النبي ، وفي ا�عني في عهد التا�عین وتا�عیهم �سمونه زند�قً  ،هو الزندیق في االصطالح المتأخِّ

 الدلیل على أنه تاب؟ ما، تقبل تو�ته، طیب اُ�سمى منافقً  -ه الصالة والسالمعلی-عهده 

 طالب:...

اهر فظ ،دلیل یدل علیها هتقبل تو�ة الزندیق؟ ألنه ما فی ماذالهو ما صار �صلي، لكنه یبطن الكفر، ولذلك نّصوا علیه 

كر الذي ین يیق أولذا نّصوا علیها، وفیه قبول تو�ة الزندیدر�نا أنه تاب،  ماذااألمر أنها ال ُتقَبل، ألنه ما دام یبطن الكفر 

ن الشرع جملة و�ن تكرر منه االرتداد وهو الصحیح. هذا �الم النووي، والمعروف عند أهل العلم أن الزندیق الذي یبط

 .الكفر وال دلیل على صدق تو�ته، وفیه خالف مشهور للعلماء سیأتي

حتى �شهدوا �عني ال بد أن یتلفظ بها،  »حتى �قولوا«�الحكم �اإلسالم؛ ألن الحدیث:  وفیه اشتراط التلفُّظ �كلمة الشهادة 

 هما سمعناه یتشهد فإنه �عامل معاملة الكفار ولو صار فی قلبه وما تلفظ �الشهادة، ومات ونحن لكن إذا وقر اإل�مان في

وال  ،ال إله إال هللا :لعلم أنه ُ�قاتل؛ ألنه ما قالفرصة أنه �متنع من التلفظ بها ولو وقر اإل�مان في قلبه عند عامة أهل ا

شهد أن ال إله إال هللا، و�ن �ان الغزالي قرر أنه إذا وقر اإل�مان في قلبه وأنه یدخل في اإلسالم ولو لم یتلفظ وال شك أن 
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قال لي: نذهب أنا �قول: لي زمیل نصراني وقر اإل�مان في قلبه و  اهو بنظري، شخص �سأل إفر�قی� ولیس الحكم دنیوي، 

ر�ع ساعة، وأتجهز لصالة الظهر، و�ذا  لى شیخ وقال: أنا اآلن أتوضأ �اقٍ و��اك إلى شیخ ُألسِلم على ید�ه، فذهبوا إ

ِتَل ومات تبادل إطالق نار فقُ  هالمسكین ذا، خرجوا من عنده و�ذا فی ، حرم نفسه وحرم هذاالحرمان انظر، ءصلینا �جي

ما قال ال إله إال هللا. فُیعاَمل معاملة الكفار، لكن هذا الحرمان  ،أشهد أن ال إله إال هللا :ما قال؟ و�سألون هل هو مسلم أم

 تحفظه الوضوء والصالة فضًال عن تلقین الشهادتین. تستطیع أنر�ع ساعة 

 طالب:...

 ن أن ُ�شِهر إسالمه لیعرفه الناس.ال ال، فرٌق بین أن ُیلقَّن و�دخل في اإلسالم و�ی

 :...طالب

 .، �مكن �موت بهذه الفترة، ال، غلطیدر�هم ماذاال ال غلط هذا، غلط 

 طالب:...

د في قبول إسالمه ،یلقنونه في وقتها و�دخل في اإلسالم و�كون له ما للمسلمین ده ،لكن �عضهم یتردَّ جل أن من أ وُ�َردِّ

ن. وفیه مع أنه لیست ذر�عة، جاء لُیسِلم، ُیلقَّ لئال یرتد ثم �كون حكمه أشد، �عضهم یتذرع بهذا  یرسخ اإل�مان في قلبه؛

 وأنه ال ُ�َكفُّ عن قتالهم إال �النطق بهما.  ،اشتراط التلفُّظ �كلمة الشهادة في الحكم �اإلسالم

 .نكتفي بهذا

 .�هللا أعلم 

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 

  حاضرة الخمیس في حدیث یوشك أن �كون خیر مال المسلم؟ما اسم الراوي الذي أوردتموه في م�قول: 

ث ثم حّدث: إوقلنا ،من رواة الحدیث ،الراوي هو القعنبي الدرس.  ومّر علینا في ،وهذا منقول في ترجمته ،نه �ان ال �حدِّ

ث ثم حّدث قیل له في ذلك قال: رأى في النوم من �قول: لیقم أه ا قاموا فلم ،ل العلممّر علینا في الدرس أنه �ان ال �حدِّ

ال: قوحفظت مثل ما حفظوا  ،طلبنا العلم ،�اهم جمیًعا�قمت معهم قیل له: اجلس، قال: أنا منهم، هؤالء زمالئي درسنا و 

 لكنهم نشروا ولم َتنُشر.  ،ال

  ما حكم ترك الصالة تهاوًنا و�سًال؟�قول: 

 ا. من تر�ها جحًدا لوجو�ها �فر إجماعً فهذا هو محل الخالف و�ال 

 اللهم صل على محمد.

 طالب:...

 ال ال ما یلزم، هذا صّد له صّد له.
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 طالب: ....

 
 


